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ROTEIRO DE ELABORAÇÃO DE ATIVIDADES 

ATIVIDADES DIGITADAS: 

Usar cabeçalho: nome da instituição, do(a) discente, da disciplina, do(a) docente, série/turma, 

e data. 

Fonte: Times New Roman ou Arial- tamanho 12; – cor: preta. Nas citações com mais de 3 

linhas, notas de rodapé, legendas e tabelas a fonte deve ter o tamanho 11; 

Título: em caixa alta (Letras maiúsculas), negrito; subtítulos: apenas as iniciais maiúsculas; 

Margens: Direita e inferior: 2cm / Esquerda e superior: 3cm; 

Parágrafos / Espaçamento: 1,5 entre linhas; 

Alinhamento do texto: O texto do trabalho deve estar justificado para que fique alinhado às 

margens esquerda e direita. Esta formatação revela uma aparência mais organizada e o escrito 

fica melhor distribuído. 

ATIVIDADES MANUSCRITAS: 

Usar cabeçalho: nome da instituição, do(a) discente, da disciplina, do(a) docente, série/turma, 

e data. 

Título: em caixa alta (Letras maiúsculas, mas não exagere no tamanho); subtítulos: apenas as 

iniciais maiúsculas; 

Cor: Use caneta de cor azul ou preta. Quando quiser destacar algo, sublinhe ou coloque entre 

aspas; lembre-se de escrever de forma legível. Não esqueça de marcar o início dos parágrafos. 

Envio das atividades manuscritas: Atenção no momento de fotografar ou escanear sua 

atividade, evite sombras sobre a atividade, para que a imagem sai de qualidade. 

OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: busque organizar suas ideias de forma clara e objetiva, 

utilizando sempre a formalidade da linguagem. E não se esqueça de referenciar as fontes 

consultadas para a elaboração do seu trabalho, principalmente quando se trata de 

pesquisa. Não cometa plágio, pois isso é crime. 

Refrencia: http://www.abnt.org.br acesso em 15/04/2021, às 14h40min. 
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TÍTULO DO TRABALHO 

 

Trabalho apresentado como pré-requisito para 

avaliação e obtenção de nota, na disciplina de 

Língua Portuguesa, da 2ª série A, do Ensino 

Médio do CODAP-UFS. 

Orientador: Profº. XXXXXXXXXXX 
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